
Mese Gergelyről 
és a hétfejűről 

Nem tudni, mennyit haladt előre a világbéke
ügye – feltehetőleg semennyit –, illetve a két
Korea kibékítése azzal, hogy Makkai Gergely
alpolgármester, illetve Bakos Levente önkor‐
mányzati képviselő, pártbéli elöljáróik kifejezett
kérésével szembemenve, csak elutaztak a
„Mennyek hírvivője” által összetrombitált szöuli
konferenciára, de az tény, hogy ezzel sikerült
meglehetősen megkavarniuk a helyi – hogy is
mondjam – politikai állóvizeket. ...
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Medvetámadások 
Maros megyében, 
a kilövés várat magára 

Az elmúlt években gyakoriakká váltak Erdély‐
szerte a medvekárok. Több olyan Maros megyei
településről adtak hírt, ahol hetente megdézs‐
málja a medve az állatokat, vagy éppen emberre
támad. Most két újabb medve kilövésére kértek
engedélyt a megyében, miután a múlt héten
kétszer is emberre támadt a nagyvad. 

Maros megyei közéleti lap

Új sorozat, XII. évfolyam // 34. szám  // október 11–24. // Megjelenik csütörtökön // 12 oldal // ára: 1,5 lej

Vásárhelyi rekordok

Az országos tévéhíradók is beszámoltak róla
a minap, hogy idén egy Maros megyei, s azon
belül egy nyárádszentbenedeki gazda töke a
legnagyobb. A tökfajok közül az óriástökök
(Cucurbita maxima) családjába tartozó tök‐
monstrum valóban óriási: negyed tonnánál is
többet nyom, egész pontosan 265 kiló.

8. old. // HUMOR

A KÖZPONT 
a keresztény-konzervatív értékek
iránt elkötelezett, pártfüggetlen 

sajtóorgánumként 
csak a kiadó saját anyagi 

áldozatvállalására támaszkodva 
jelenik meg, nem élvezi egyetlen 

politikai-gazdasági érdekcsoporthoz
köthető alapítvány anyagi 

támogatását sem, kizárólag 
AZ OLVASÓK HŰSÉGÉRE SZÁMÍT.

A Csíki-medence 
legszebb vártemploma

A csíkkarcfalvi Nagyboldogasszony tiszteletére
szentelt gótikus templom a XV. században
épült. Erre az időszakra utal az 1796‐ban talált
küszöbkő, amelyen az 1444‐es évszám szerepel.
A templom oltár felőli keleti része, a XIV. század
végi építési stílusokra utal. 

6-7. old. // ÉPÍTETT ÖRÖKSÉGÜNK

Még egy rúdugró országos
bajnokot szeretne faragni... 

A 70 éves marosvásárhelyi Szabó Ferenc test‐
nevelőtanár már 43 éve oktatja a testnevelést
mindamellett, hogy már 5 éve nyugdíjas. Kezei
közül az évek során rengeteg bajnok kikerült.
A Szász Albert Sportlíceum testnevelőtanára
készségesen mesélt karrierjéről...

10-11. old. // SPORT

„Oda megyünk, 
ahová más 
színház nem 

jut el”

Szeptember 30-án este érdekes és elgondolkodásra sarkalló előadáson vehet-
tek részt a nagyernyeiek a Budapesti Új Nemzeti Kamara Színház jóvoltából. A
társulatot Kádár Zsolt, a nagyernyei polgármesteri hivatal kulturális referense
hívta meg erdélyi turnéra a Bujdosó fejedelem című darabjukkal, amelyet az-
tán nyolc, Maros megyei helyszínen – Marosszentgyörgy, Gernyeszeg, Körtvély-
fája, Mezőpanit, Marosmagyaró, Nagyernye, Sáromberke és Erdőszentgyörgy –
adtak elő, kilenc fellépés alkalmával.



KOS: Az élet minden területén nagyon lelkes a
héten. Egyedül arra vigyázzon, hogy ne kezdjen
el hirtelen döntéseket hozni és meggondolatla‐
nul cselekedni. Ugyanakkor héten megtapasz‐
talhatja, milyen, mikor az őrangyala látványosan
dolgozik.
BIKA: A héten a tettek mezeire lép. Nyitott a

lehetőségekre, ezért végre meg is látja azokat.
Hirtelen minden virágzónak tűnik ön körül és
elérhetővé válik. A hétvégén igyekezzen szakí‐
tani a berögzült szokásaival, és próbáljon ki va‐
lami újat.
IKREK: Törekedjen arra a héten, hogy egyen‐

súlyba hozza a kapcsolatait. Beszéljen meghitten
és őszintén a szeretteivel, főként a kedvesével.
Próbáljon megbékélni önmagával, a jelen hely‐
zetével, és akkor a munkahelyén is harmóniába
kerül.
RÁK: Szüksége lenne egy új hobbira, vagy va‐

lami kreatív foglalkozásra, ami segítené az ön‐
kifejezésben és időnként lefoglalná az elméjét,
és akár még új emberekkel is megismerkedhetne
általa.
OROSZLÁN: Mozgalmas és változatos hét elé

néz! Csak úgy lobog önben a szenvedély, kifeje‐
zetten élettel teli, és mindenbe rengeteg energiát
és tüzet visz, aminek köszönhetően eredményes
napok elé néz.
SZŰZ: A héten a kapcsolatai megerősödnek, és

ezáltal nyugodtan támaszkodhat rájuk. A csilla‐
gok csak úgy ontják magukból az inspirációt, így
tele lesz ötletekkel és fantáziával, amiket meg‐
csillogtathatna a kapcsolataiban.
MÉRLEG: Váratlan és meglepő lehetőségei lesz‐

nek a héten. Ne hezitáljon olyan dolgokon,
amikbe szívesen belevágna, merjen kockáztatni,
és jövővel kapcsolatos tervei hamarosan meg‐
valósulnak!
SKORPIÓ: A hét elején megszólal önben a vész‐

jelző, hogy nem jó úton halad. De jó hírek is jut‐
nak a fülébe, és sikerül megakadályoznia időben
egy kilátásban lévő kellemetlenséget. Különben
pedig ideje lenne kikapcsolódnia, mostanában
így is túl sokat dolgozik.
NYILAS: A héten belebotlik egy olyan sze‐

mélybe, aki képes mindent és mindenkit meg‐
változtatni maga körül és így önre is jó hatással
lesz! Engedje, hogy kalandokba keverje önt, és
felszínre hozza a valódi személyiségét.
BAK: A héten többet kellene foglalkoznia a lel‐

kivilágával. Ne aggódjon folyton a pénzügyei mi‐
att, kézben tartja az irányítást és a sors megmu‐
tatja önnek a legjobb lehetőségeket, és velük
együtt azt is, hogy minden álma csupán egy kar‐
nyújtásnyira van. 
VÍZÖNTŐ: A héten meg lesz a kellő bátorsága

ahhoz, hogy meglépjen bizonyos dolgokat, de
várja ki, amíg egészen biztosak lesznek. Jobban
teszi, ha nem kockáztat, és akkor nem érheti kel‐
lemetlenség.
HALAK: Legyen őszinte és egyenes a barátaival!

Ideje lenne megválogatnia, kire van szüksége és
kire nincs. Ráadásul még kap is egy olyan infor‐
mációt a héten, ami segít abban, hogy meghozza
ezt döntést.

Egymillió csillag 
a szegényekért

Hagyományosan, immár
a tízedik éve, hogy a Caritas
minden év októberében
megszervezi az Egymillió
csillag a szegényekért szo‐
lidaritási akciót. Lehetőség
mindenki számára, hogy
egy‐egy gyertya meggyúj‐
tásával és pénzbeli adomá‐
nyával láthatóan is kifejezze:
minden nehézség ellenére
fontos számára a közösség
és érdekli a szegény em‐
berek sorsa. Idén, október
12‐én, pénteken este 6 és
8 óra között  ismét felra‐
gyognak az együttérzés
lángjai Erdély 11 települé‐
sén: Marosvásárhelyen a
Színház‐téren kap helyet az
esemény. 

Örmény 
kulturális 
napok

Október 13‐án, szomba‐
ton 10 órától a Kultúrpalo‐
tában kezdődő örmény kul‐
turális napok keretében be‐
mutatják a Marosvásárhelyi
örmények című kiadványt,
amelyet a magyar–örmény
egyesület 10. évfordulójára
jelentetett meg a MÖMKE.
A kiadványt dr. Kálmán At‐
tila ismerteti a szerzők –
Barabás Kisanna, Szász
Ávéd Rózsa és Puskás Attila
– jelenlétében. 14‐én, va‐
sárnap 11 órakor a Nép‐

művészeti Múzeumban ör‐
mény szőnyegeket bemu‐
tató kiállítás nyílik, a kiál‐
lított darabok a szamosúj‐
vári szőnyegszövő iskolában
készültek. Örmény ruhák
kiállítása is lesz, a székely‐
udvarhelyi Simó Júlia által
készített darabok a polgári
divatot mutatják be. A tár‐
latot megnyitja Steib Anna
(Romániai Örmények Szö‐
vetsége kolozsvári fiókja)
és Simó Júlia, Kalamár
György színművész közre‐
működésével. Közreműkö‐
dik Kántor Andrea és Anna.
A kiállítások két hétig láto‐
gathatók a Toldalagi‐palo‐
tában, a múzeum programja
szerint. Az esemény part‐
nere a Maros Megyei Mú‐
zeum.

Kirándulás 
Homoródra 

Az Erdélyi Magyar Bal‐
oldal kirándulást szervez
október 20‐ án Homoródra
és Homoródkarácsonyfal‐
vára. Bővebb felvilágosítás
a marosvásárhelyi, Dózsa
György utca 9. szám alatti,
I. emeleti székhelyen vagy
a 0744‐928‐299‐es telefon‐
számon hétfőtől csütörtökig
9–11 óra között.

Az M Stúdió 
vendégjátéka

Ez év október 12‐én, pén‐
teken este 7 órától a Ma‐

rosvásárhelyi Nemzeti Szín‐
ház Nagytermében tekint‐
hető meg a Sepsiszentgyör‐
gyi M Stúdió vendégjátéka,
a To_R|FEAST című moz‐
gásszínházi előadás. Jegyek
válthatók a Marosvásárhelyi
Nemzeti Színház Kultúrpa‐
lotában működő jegyirodá‐
jában (telefon: 0372 951
251), a színházban működő
jegypénztárban (telefon:
0365 806 865) valamint
online, a biletmaster.ro hon‐
lapon.

Régiséggyűjtők 
vására 

Október 13‐án, szombaton
7–14 óra között a Maros Me‐
gyei Bélyeggyűjtők Egyesü‐
letének szervezésében régi‐
ségvásárra kerül sor a ma‐
rosvásárhelyi Mihai Eminescu
Kulturális Központban. A ré‐
giséggyűjtők bélyegek, pén‐
zérmék, jelvények, kitünteté‐
sek, térképek és különféle ré‐
giségek közül válogathatnak. 

Maros 
kamaratánc-fesztivál 

A Maros Művészegyüttes
előadótermében kerül sor
október 13‐án 16 órai kez‐
dettel a Maros kamaratánc‐
fesztiválra. A versenyre leg‐
feljebb tízfős csapatok be‐
nevezését várják Erdély te‐
rületéről, és megmérettet‐
hetnek két – autentikus és
néptánc alapokra épülő –
táncszínházi kategóriában.
Jelentkezni a maroskama‐
ratanc@gmail.com e‐mail‐
címen. Az autentikus kate‐
góriában az előadás hossza
nem haladhatja meg a 10
percet, néptánc alapokra
épülő táncszínház kategó‐
riában pedig a 15 percet.
Kísér a magyarországi Ba‐
zseva zenekar. Az előadás
napján 9– 15 óra között van
lehetőség technikai beállí‐
tásokra, illetve zenekari pró‐
bára, jelentkezési sorrend‐
ben. A próbák időtartamát
szigorúan betartják
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Nem tudni, mennyit ha‐
ladt előre a világbéke ügye
– feltehetőleg semennyit
–, illetve a két Korea ki‐
békítése azzal, hogy
Makkai Gergely alpol‐
gármester, illetve Bakos
Levente önkormányzati
képviselő, pártbéli elöljáróik
kifejezett kérésével szem‐
bemenve, csak elutaztak
a „Mennyek hírvivője” által összetrombitált szöuli kon‐
ferenciára, de az tény, hogy ezzel sikerült meglehetősen
megkavarniuk a helyi – hogy is mondjam – politikai ál‐
lóvizeket.  

Ne feledjük, Makkai tavaly is járt Koreában, termé‐
szetesen akkor is közpénzen. Kíváncsi lennék: ha már
nincs a tisztség, akkor is marad az elkötelezettsége vi‐
lágbéke‐ügyben, s ott lesz jövőre is, immár saját zsebből
fedezve a költségeket? Egy hozzá hasonló elszánt bé‐
keharcostól ez joggal elvárható lenne. Különösen, hogy
megtapasztalhattuk, milyen halált megvető bátorsággal
dacol pártbéli feletteseivel, visszautasítva azok felszó‐
lítását, hogy mondjon le az alpolgármesteri tisztségről. 

De ő – mármint Makkai – nem és nem, még azért
sem akar lemondani! Miért is tenné, hisz nem csinált ő
semmi rosszat. Legfennebb a közpénzt szórta felelőtlenül
és bármiféle haszon nélkül (béke)harcostársával, Bakos
Leventével  vállvetve. Ne legyünk igazságtalanok, nem
Makkai az egyetlen, akinek nem számít sem a közösség
pénze, sem annak véleménye. Sokan vannak, akik úgy
vélik, a közösség érdeke háttérbe szorítható, ha a ma‐
gánérdek – elsősorban a sajátjuk – ezt megkívánja. Ezt
tették ez elődök közül is sokan, s feltehetőleg ezt teszik
majd az utódok is.  

Akkor meg mi a probléma? – gondolhatná Makkai.
„Olyan indokkal akarnak eltávolítani a funkciómból,
hogy hihetetlenül mély felháborodást okoztam a köz‐
véleményben. Én ennek egyáltalán nem tapasztaltam
a tanújelét. (…) Várom azt, hogy hitelesen igazolják
ezt a kijelentést” – nyilatkozta a közszolgálati rádióban.
Ebből az érvelésből egyetlen következtetés vonható
le: emberünk ön‐ és helyzetértékelése körül valami
nagyon hibádzik. Szellemi, lelki, erkölcsi értelemben
mintha nem emelkedne fel arra a szintre, ami egy ha‐
sonló tisztséget ellátó személy esetében joggal elvárható. 

A helyzet jelenlegi állása szerint Makkai – a korábban
említett hibás ön‐ és helyzetértékelése szinte törvény‐
szerű következményeként – pillanatnyilag nemcsak a
jóérzéssel, hanem az RMDSZ városi és megyei szerve‐
zetével is hadban áll. Ha poénkodni lehet: míg a lovag‐
rend névadója, amelynek Makkai is tagja, a sárkánnyal
küzdött meg, addig neki csak a hétfejű RMDSZ jutott...
Tegyük hozzá: ez esetben Makkainak még annyi esélye
sincs, mint a sárkánynak vala anno.  

És végül: a dél‐koreai út okozta botrány nem kizárólag
Makkairól szól, még csak a vásárhelyi alpolgármesteri
székről sem... Annál inkább az RMDSZ megyei és városi
szervezetében évek óta mélyülő, rendre szőnyeg alá
söpört, megoldatlan problémákról. Olyanokról, hogy
miként festenek az alá‐ és fölérendeltségi viszonyok a
két szervezet között, vásárhelyi ügyekben kié a döntés
joga, működik‐e a pártdemokrácia, egyáltalán van‐e
szükség rá? Esetleg: hogyan tovább? Mindez jobbik
esetben. 

Rosszabbik esetben viszont csupán annak eldönté‐
séről, hogy ki a kakas a szemétdombon.
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Szentgyörgyi László

Mese Gergelyről és a hétfejűről

Medvetámadások Maros megyében,
a kilövés várat magára

Nappal támadt 
a medve

Sürgősségi munkacso‐
portot hívott össze Maros
megye prefektusa, és a tá‐
madások helyszínein tájé‐
kozódott a medvehelyzetről.
Elutaztak Görgényhodákra,
ahonnan súlyos sérülések‐
kel került kórházba egy há‐
zaspár hétfőn, miután saját
udvarukon rájuk támadt a
medve. Ioan Fărcaş, a tele‐
pülés polgármestere szerint
nem ez az első alkalom,
hogy medvék járnak a fa‐
luban. Hat medvetámadás‐
ról is kapott már jelentést,
eddig azonban emberi ál‐
dozat nem volt. Az elöljáró
már értesítette az illetékes
hatóságokat. A hétfői táma‐
dás nappal történt, kevéssel
azelőtt, hogy a gyerekek ki‐
jöttek az iskolából, óvodából
– tette hozzá a polgármes‐
ter.

A munkacsoport kiszállt
Tokára is, ahol a falu ha‐
tárában sebesített meg a
medve egy 28 éves nőt. A
nő a falu közelében lévő
esztenához tartott a hét ele‐
jén, amikor rátámadt a
nagyvad és több helyen
megsebesítette. Olyan sú‐
lyos sérüléseket szenvedett
az áldozat, hogy csütörtö‐
kön a lábát is amputálni
kellett. A Marosvásárhelyi
Rádió román szerkesztősé‐
gének Mariana Negoiţă kór‐
házi szóvivő azt mondta,
hogy a szakorvosok csütör‐
tökön eltávolították a páci‐
ens bal lábát, amely nagyon

megroncsolódott. A sajtó‐
szóvivő hozzátette, a páci‐
ens állapota stabil, megfi‐
gyelés alatt tartják.

A szakminisztérium 
nem kéri számon, 
ha elmarad a kilövés

A környezetvédelmi igaz‐
gatóság vezetője, Dănuţ Şte‐
fănescu azt nyilatkozta, Ma‐
ros megyében az elmúlt év‐
ben százhat medve kilövé‐
sét kérték a szaktárcától a
vadásztársaságok által be‐
nyújtott jelentések alapján,
amiből tizenötöt hagytak
jóvá, és négy vadat lőttek
ki eddig. Görgényhodák kör‐
nyékén két medve kilövé‐
sére van engedély, és kérni
fogják egy harmadik eseté‐
ben is, amelyik most táma‐
dott a településen. Bala köz‐
ségben eddig csak a termést
pusztította a medve, egy
példány kilövésére van már
engedély, de kérni fogják,
hogy az emberre támadó
nagyvadat is lőhessék ki. A
veszélyesnek ítélt medvék
kilövésére adott engedély
nem határidős, és a szak‐
minisztérium nem kéri szá‐
mon a vadásztársaságokat,
ha nem élnek az engedély
adta lehetőséggel.

A medve 
érték!

Hartel Tibor ökológus ku‐
tató, egyetemi docens bár
elismeri, hogy vannak prob‐
lémák, amelyek megoldá‐
sért kiáltanak, úgy véli, az

ember‐medve együttélést
kell újragondolni hosszú‐
távon, de a megfontolt ki‐
lövés gondolatától sem zár‐
kózik el. Azt is rettentő fon‐
tosnak tartja, hogy a leg‐
többször szélsőséges véle‐
ményeket közelítsék, azaz
a zöld aktivista, illetve a ká‐
rosult gazda is megoldás‐
orientáltan álljon a kérdés‐
hez.

Az ökológus szerint há‐
rom tengely mentén lehetne
gondolkozni, ami a medve‐
kérdést illeti: az első, hogy
az intézményrendszereket
úgy kell strukturálni – akár
újakat létrehozni –, hogy a
medvekérdést kezeljük: ku‐
tatások, felmérések készí‐
tése, kompenzációk sürge‐
tése, vadkárok megtérítése.
Másodsorban újra kell gon‐
dolni az erdeink, vadállo‐
mányunk menedzselését,
harmadikként pedig az em‐
bereket pozitív töltettel újra
kell kapcsolni a természet‐
hez. „Ezeket a lépéseket
nem lehet megspórolni egy
fenntartható ökoszisztéma
eléréséhez. Ez lenne az el‐
méleti háttér, ám mivel Eu‐
rópa‐szerte nincs erre pre‐
cedens, azaz leírás és rutin
sincs, így Romániának tör‐
ténelmi lehetősége van jó
példával elöl járni, és meg‐
mutatni, hogy az egyedinek
számító környezeti értéke‐
inket megőrizzük az emberi
életek és javak veszélyez‐
tetése nélkül” – zárta Hartel
Tibor.

Pál Piroska

Az elmúlt években gyakoriakká váltak Erdély-szerte a medvekárok. Több
olyan Maros megyei településről adtak hírt, ahol hetente megdézsmálja a
medve az állatokat, vagy éppen emberre támad. Most két újabb medve
kilövésére kértek engedélyt a megyében, miután a múlt héten kétszer is
emberre támadt a nagyvad. Egy házaspárt Görgényhodákon, saját portáján
támadott meg a medve, a Bala községhez tartozó Tokában pedig egy nőt
sebesített meg olyan súlyosan, hogy amputálni kellett a bal lábát.
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ÉS, hogy mi is a lagom tör‐
vénye? A kifejezés valami
olyasmit ír le, ami éppen elég,
vagy pont helyes ‐ mint a meg‐
felelő mennyiségű tej a kávé‐
ban vagy a tökéletes mértékű
nyomás masszázs közben. La‐
gom az, ha elfogadjuk egy ba‐
rátunk meghívását, hogy nála
töltsük a hétvégét, de ma‐
gunkkal visszük a saját ágy‐
neműnket, mert úgy tisztes‐
séges, ha nem kell még mosnia
is utánunk. Lagom az, hogy
csak az egyik falat festjük ki
dizájnosra a nappalinkban, a
többit fehéren hagyjuk. Lagom
az, ha élénkvörös rúzst vise‐
lünk, ám a sminkünk többi
részét szolidra vesszük.

A kávészünet szentsége
Kevés dolog van Svédor‐

szágban, ami jobban segíti a
munkaidőbe iktatott pihenők
és a szabadidő megbecsülését,
mint a kávészünet (svédül a
fika). A munkatársak délelőtt
és délután tizenöt perces ká‐
vészünetet tartanak, ami nem‐
csak kávézás, hanem kom‐
munikáció, a kapcsolatok ápo‐
lása. Arról szól, hogy kilépnek
az adott feladatból, és részt
vesznek a közös rituáléban a
munkatársakkal, méghozzá
igazi lagom stílusban. Ha pedig
ez azt is jelenti, hogy a mun‐
katársak nem csupán a mo‐
nitoroktól távolodnak el ti‐
zenöt perce, hanem élénk be‐
szélgetésbe bocsátkoznak a
szakma híreiről vagy a délután
tartandó prezentációról, akkor
ez új szintre emeli mind a vál‐
lalati kultúrát, mind a cég ter‐
melékenységét. A kávészünet
a svédeknek az, ami az ango‐
loknak a pub, az olaszoknak
az aperitivo: lehetőség arra,
hogy elszakadjanak a teen‐
dőiktől. A közösségi média fo‐
lyamatos üzenetei és az éjjel‐

nappal érkező e‐mailek vilá‐
gában a fika módot ad arra,
hogy megálljunk, ellazuljunk,
és kötődjünk ‐ önmagunkhoz,
a szeretteinkhez, a munka‐
társainkhoz.

Egyenlőség a családban

A svéd apák előszeretettel
vesznek ki apasági szabadsá‐
got, és gyakori látvány a fél
kézzel babakocsit toló, fél kéz‐
zel kávés poharat tartó svéd
férfi. 1974‐ben Svédország
volt a világ első állama, ahol a
szülési szabadságot felváltotta
a nemhez nem kötött szülői
szabadság. Ez akkor három‐
hónapnyi fizetett távollétet
biztosított mindkét szülőnek,
de az apa a magáét az anyára
ruházhatta, ha így volt elő‐
nyösebb. Az igazi változást a
„használd fel, vagy elveszíted”
szabály bevezetése hozta
1995‐ben: az „apák hónapja”
már nem volt átruházható,
mára pedig mindkét szülőre
„kiróják” a háromhónapnyi
szülési szabadságot. Az Eu‐
rópai Unión belül egyébként
Svédországban a legnagyobb
a dolgozó nők aránya: 78,3%.
De az apákat illető szülési sza‐
badságon túl vannak más útjai
is a családon belüli nagyobb
egyenlőségnek. Például ko‐
molyabb részt vállalhatnak az
otthoni feladatokban ‐ a beteg
gyerek ápolásán túl a tízórais
doboz összeállításáig vagy a
szennyessel foglalkozásig. El‐
végre a lagom az élet apró
dolgaiban rejlik...

Könnyed 
kiegyensúlyozottság

„Ha folyton az örömöket
kergetjük, nem vesszük ész‐
re magát az örömöt ‐ így

néha unatkoznunk is kell”
‐ állítja az egyik népszerű
svéd gyerekkönyvfigura.
Sok pszichológus és társa‐
dalomkutató is egyetért ez‐
zel. Nemcsak azzal, hogy az
élet összetettségének elfo‐
gadása alapvető a pszichés
jólétünkhöz, hanem azzal
is, hogy a túlzott optimiz‐
mus önteltséghez és a ve‐
szély semmibevételéhez ve‐
zethet. A svédeket sokkal
inkább jellemzik a „kiegyen‐
súlyozott” jelzővel, mint a
„rendkívül boldog” kifeje‐
zéssel.

A rendrakás csodája
A svéd dizájn híres a mi‐

nimalizmusáról és a tiszta
vonalairól, ebben pedig a
tárolás és a rendezettség
alapvető tényező. A faltól
falig könyvespolcoktól az
okos, lépcső alatti tároló‐
egységekig a svédek nagyon
jól tudják, hogyan érdemes
lagom módra rendet rakni.
Mindez azt is jelenti, hogy
megtaláljuk a tökéletes he‐
lyet a növényeinknek és a
kedvenc könyveinknek, mi‐
közben tisztán tartjuk az
asztalokat és a többi felü‐
letet, valamint jól eldugjuk
a kábeleket, kulcsokat és
más tárgyakat, melyek el‐
ronthatnák minimalista tö‐
rekvéseink eredményét.

Jókedvű testmozgás 
a szabadban

A Friskis & Svettis Svéd‐
ország egyik legnagyobb
sportszervezete, rengeteg
taggal, önkéntesek által
üzemeltetett klubokkal.
Alapértékei a jókedv és
szórakozás, a foglalkozá‐
soknak pedig semmi közük
sincs a hagyományos ed‐

zőtermi atmoszférához. A
mozgalom tekinthető a
megtestesült lagomnak: el‐
érhető, társasági, rugalmas
és egészséges, ahol senki
nem nevet ki minket a fel‐
szerelésünk vagy a moz‐
gásunk miatt. Egy svéd kis‐
városban élő háromgyere‐
kes anya például arról
posztolt a közösségi mé‐
dián, hogy új kezdeménye‐
zés indult a környékükön:
egy szabadtéri közösségi
fitneszklub. Heti pár alka‐
lommal találkoznak a
szomszédok, ismerősök és
felváltva vezetik az össze‐
jöveteleket ‐ a katonai stí‐
lusú tréningtől a joggingon
át az alkalmi fociig. Min‐
denki tudja, hogy a többiek
is kint lesznek, így meg
sem nézik, milyen lesz az
idő ‐ jutalmuk pedig az,
hogy jó társaságban, bol‐
dogsághormonok mámo‐
rában tölthetik el azt az
egy órát. A hastáncon át a
tollasozástól bármivel
megpróbálkozhatnak ‐ a
lényeg, hogy élvezzük! Va‐
gyis: nincs rossz idő, csak
rossz öltözet.

A közösség ereje
A svédek szeretnek az

otthonukban társasági élet‐
et élni. A sikeres házi ösz‐
szejövetel titka az, hogy
tudjuk, mi köt össze ben‐
nünket a vendégeinkkel.
Ha az irodalmi érdeklődé‐
sünk közös, alapítsunk
könyvklubot, és kávé fölött
vitassuk meg az olvasmá‐
nyainkat. Ha pedig remek
főzőtudásunkat vagy az új,
édes kis gyerekágyat sze‐
retnénk megvillantani, ak‐
kor se rettenjünk vissza a
házibulitól. Csak arra
ügyeljünk, hogy ne tegyük
túl magasra a lécet ‐ leg‐
alábbis ha azt szeretnénk,
hogy majd hívjanak is visz‐
sza a barátaink.

Ahol a takarékosság erény

Gazdagságuk ellenére a
svédekre nem jellemző,
hogy pazarolnának. Tanul‐
juk el tőlük a pyttipannát,
ami nem más, mint a ma‐
radékok felhasználása, ami‐
vel nagyon sokat spórolha‐
tunk, és például a megma‐
radt ételek sem mennek a
kukába. Az egyik nemzeti
ételük semmi másból nem
áll, mint maradékokból. Ve‐
gyünk elő krumplit, húsgo‐
lyókat, répát, kolbászt, vág‐
juk apróra mindet, majd pi‐
rítsuk meg forró vajon, és
tálaljuk sült tojással. De bár‐
mi megmaradt alapanyag‐
ból varázsolhatunk fejedel‐
mi lakomát.

Végre péntek!

A végre péntek érzést a
szeretteink körében töltött
idő otthonosságával ötvöző
fredagsmys a svéd kultúra
szinte kultikus fogalmává
vált. A rágcsálnivalók és a
melegítősálak jegyében el‐
töltött esték csak a kikap‐
csolódásról és az ellazu‐
lásról szólnak. Jó példa
arra, hogyan lehet tökéle‐
tes, gyors vacsorát vará‐
zsolni mártogatós ropog‐
tatni valókkal, elnyúlva a
kanapén. Lehetne ennél
igazibb lagom stílusban in‐
dítani a hétvégét? S, hogy
mi ebben a lagom? Egy‐
részt az, hogy a fredagsmys
ellensúlyozza az egészsé‐
ges étkezésnek és az iskolai
napok korai lefekvésének
kötelmeit, és egyszerűen
arra ösztönöz, hogy azt csi‐
náljuk, ami jólesik. A fre‐
dagsmys bármire lehet al‐
kalom, ürügy, kifogás ‐
mindaddig, amíg nem jár
túl sok erőfeszítéssel.

Timár Tímea

Tanuljunk élni 
a svédektől!

A boldogság svéd receptje, vagyis a lagom azt jelenti: nem túl kevés, nem túl
sok, azaz éppen elég. A svédek irigylésre méltó életstílusába érdemes betekintést
nyerni, és ellesni tőlük azokat az ötleteket, módszereket, amelyeket mi is
könnyedén alkalmazhatunk a mindennapjainkban. Linnea Dunne újságíró,
szerkesztő Lagom című könyvében megtanulhatjuk az „éppen elég” művészetét,
ami által kiegyensúlyozott és örömteli életet élhetünk. 

Tanuljunk élni 
a svédektől!
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Maros megyébe látogatott a Bujdosó fejedelem

„Oda megyünk, ahová más színház nem jut el”

– Mikor és milyen céllal
alakult meg a Budapesti Új
Nemzetei Kamara Színház?

– Az Új Nemzeti Kamara
Színház ez év tavaszán ala‐
kult kifejezetten azzal a cél‐
lal, hogy az elszakított or‐
szágrészeken, a határon túl
élő magyarok számára szín‐
házi előadásokat hozzon
létre, és ezeket oda vigye.
Legyen szó Felvidékről, Dél‐
vidékről, Kárpátaljáról, vagy
Erdélyről. Ennek a külde‐
tésünknek már egy ízben
eleget tettünk, ezt a turnét
megelőzően Csángóföldön
voltunk, 2200 kilométeres
utat tettünk meg, amelynek
során egy gyermekelőadást
mutattunk be. A második
turnénk ez most a Bujdosó
fejedelemmel, alighogy visz‐
szamegyünk már Arany‐
metszet címmel egy Arany
János életét – a saját élet‐
rajzi írásain keresztül – be‐
mutató darabbal készülünk.
Ezt a Partiumban tervezzük
bemutatni. 

– Kérem, mutassa be olvasó-
inknak a társulat azon tagjait,
akik itt jelen vannak.

– Ebben az előadásban
nyolcan szerepelünk: Lénárt
László a szentesi drámais‐
kolába járt, majd a buda‐
pesti Nemzeti Színház Stú‐
diójában végzett. Régóta is‐
merem, több darabban ját‐
szottunk együtt. Többek
közt az Ember tragédiájá‐
ban, amelyben ő játszta
Ádámot én meg Lucifert. Il‐
lés Dániellel szintén dol‐
goztam együtt a színházun‐
kat megelőző időszakban
több darabban is, ő játssza
most az ifjabb Mikes Kele‐
ment. Ő szintén a Nemzeti
Színház Stúdiójában végzett,
akárcsak Kovács Éva Re‐
becca, aki Zrínyi Ilonát ala‐
kítja mostani darabunkban.
A művésznő több színház‐
ban játszik, együtt dolgo‐

zunk a Formiusz Színház‐
ban, az RS9 színházban és
itt, az Új Nemzeti Kamara
színházban is. Kákonyi Ti‐
bor színházunk egyik legú‐
jabb tagja, Szabadkán vég‐
zett a Színművészeti Egye‐
temen. Péter Karola szintén
színi tanodában tanult, eb‐
ben az előadásban Kajdá‐
csinét játssza. A Bánfalvy
Ágnes Színészképző isko‐
lában szerzett oklevelet Sza‐
lai Tímea, aki Juliska cse‐
lédlányt játssza. A lányom,
Pelsőczy Luca Melinda, aki
már 10 éves korában a
Négyszögletű kerekerdő Lá‐
zár Ervin írta darabban sze‐
repelt a TV‐ben, ma a ma‐
rosvásárhelyi Színművészeti
Egyetem harmadéves hall‐
gatója. 

„Sokan a legnagyobb ma-
gyarnak Rákóczit tartjuk"

– Kérem, ismertesse rövi-
den saját pályáját is.

– A Nemzeti Színház Stú‐
diójában kezdtem annak
idején színházi tanulmá‐
nyaimat, de nagyon hamar
a Huszonötödik Színházhoz
kerültem, amely az egyetlen
hivatásos avantgarde szín‐
ház volt abban az időben,
ahol az akkori legmoder‐
nebb stílust vittük a színházi
világba. Aztán egy darabig
szabadúszó voltam, majd a
békéscsabai Jókai Színházba
kerültem. Itt próbálhattam
ki magam először musica‐
lekben, operettekben, volt
több önálló estem. Csak két
évet töltöttem ott. Aztán
hét évet a Honvéd Együt‐
tesnél dolgoztam, ahol a
népdal és a néptánc terén
is bővítettem ismereteimet.
A Nemzeti Kamara Színház‐
hoz 2002‐ben kerültem, és
jelenleg hat színház 14 da‐
rabjában játszom. Van kö‐
zöttük operett, musical, tra‐
gédia, vígjáték, valamint ön‐

álló estjeim: Ady, Petőfi, Jó‐
zsef Attila, Radnóti. Azt még
el kell mondanom, hogy az
István a király 1983‐as be‐
mutatója jelentette életem
legnagyobb fordulatát, en‐
nek köszönhettem, hogy va‐
lamennyire megismert a
szélesebb közönség. 

„Megbecsülik, 
hogy egy ilyen 
nagyszabású 
előadást láthatnak"

– Miért Bujdosó fejedelem,
miért Rákóczi?

– Mert igen sokan közü‐
lünk a legnagyobb magyar‐
nak Rákóczit tartjuk. Ez kü‐
lönösen akkor derült ki, két
évvel ezelőtt, amikor a Rá‐
kóczi‐ évet ünnepeltük. Mi‐
ért tartjuk őt a legnagyobb‐
nak? Azért mert ő az egész
vagyonát, teljes életét arra

áldozta, hogy a magyar nép
szabad legyen. A leghosz‐
szabb ideig húzódó szabad‐
ságharc fűződik a nevéhez.
Ő volt az, aki vallási türelmet
hirdetett, aki a harcoló job‐
bágyoknak felszabadulást
ígért, és a magyar népet
nemzetté kovácsolta. Itt, Er‐
délyben különös kultusza
van, hiszen ő volt az utolsó
erdélyi fejedelem, tehát nem
véletlenül van a marosvá‐
sárhelyi Vár tövében a szob‐
ra. Itt az akkori Postaréten
választották erdélyi fejde‐
lemmé. A Bujdosó fejedelem
című darabunkban Mikes
Kelemen – akit én játszom
– visszaemlékszik a rodostói
időkre, és így elevenednek
meg az ő fiatalkori tettei, a
politikai‐társadalmi közeg,
amely a szabadságharc ide‐
jén volt, és amely ennek a
bukásához vezetett.

– Hogyan fogadták önöket
Erdélyben, Maros megyé-
ben?

– A társulatunk legtöbb
tagja már vett részt turné‐
kon, különösen azok, akik
más színházaknál is szere‐
pelnek. Akik először vettek
részt egy ilyen nagyszabású
körúton, meglepődve ta‐
pasztalták, hogy rendkívül
nagy a sikere az előadásnak.
Színházunk azt is felvállalta,
hogy elsősorban olyan he‐
lyekre megy el vendégsze‐
repelni, ahová más színház
ritkán vagy egyáltalán nem
jut el. Ezeken a helyeken
pedig nagyon megbecsülik
azt, hogy egy ilyen nagysza‐
básúnak mondható, soksze‐
replős előadást láthatnak.

Kérdezett: 
Nemes Gyula

Szeptember 30-án este érdekes és elgondolkodásra
sarkalló előadáson vehettek részt a nagyernyeiek a
Budapesti Új Nemzeti Kamara Színház jóvoltából. A
társulatot Kádár Zsolt, a nagyernyei polgármesteri
hivatal kulturális referense hívta meg erdélyi turnéra
a Bujdosó fejedelem című darabjukkal, amelyet aztán
nyolc, Maros megyei helyszínen – Marosszentgyörgy,
Gernyeszeg, Körtvélyfája, Mezőpanit, Marosmagyaró,
Nagyernye, Sáromberke és Erdőszentgyörgy – adtak
elő, kilenc fellépés alkalmával. A darab Mikes Kelemen
törökországi levelein keresztül követi Rákóczi Ferenc
erdélyi fejedelem életét, megidézve a színpadon
Zrínyi Ilonát, a bécsi udvart, XIV. Lajos francia király
környezetét és Drinápolyt, a török szultán palotáját.
A nagyernyei előadás után a társulat igazgatóját, Pel-
sőczy László színművészt kérdeztük. 



\ 6. \ |  ÉPÍTETT ÖRÖKSÉGÜNK |

| Központ hetilap | 2018 / 34. | október 11–24.  |

A Csíki-medence 
legszebb vártemploma
(folytatás előző lapszámunkból)

A csíkkarcfalvi Nagyboldogasszony tiszteletére szentelt
gótikus templom a XV. században épült. Erre az idő-
szakra utal az 1796-ban talált küszöbkő, amelyen az
1444-es évszám szerepel. A templom oltár felőli
keleti része, amely az átépítések során változatlan
maradt, és a XIV. század végi építési stílusokra utal.
Az építkezés az 1350-1450. közötti időszakra tehető.
Feltételezhető, hogy korábban a templom helyén egy
román stílusú templom lehetett. A fehérmészkőből
faragott szentségház 1478-ban készült el. A templom
építésével párhuzamosan a kaputorony is felépült,
amelyet a XV. század végén, vagy a XVI. század elején
fejeztek be. A tornyot 1720-ban magasították. 1796-
ban a templomot barokk stílusba átépítették, a gótikus
szentélyt azonban megtartották. Vámszer Géza szerint
akkor építették a toronyra a mai ötödik emeletet, a
barokk harangházat. 1850-ben a templomot és a tor-
nyot bádogsisakkal fedték be.

A várfallal körülvett
erődtemplom

Az erődtemplom egy szik‐
ladombon hétszázharmin‐
cöt méter magasságban lát‐
ható, udvarára a lőréses
pajzsfallal ellátott kaputo‐
rony alatt lehet bejutni.
Nyolc méter magas várfal
övezi, melynek belső olda‐
lán sértetlenül áll a fából
épült gyilokjáró, vagy vívó‐
folyosó. 

A várfalak védőfolyosó‐
jának kialakítása egyedü‐
lálló a Székelyföldön. A vár‐
fal lőrései kevés kivétellel
összetettek, két‐három fül‐
kével ellátott, tág kilövési
szögekkel. 

A kehely alakú, művészi
kidolgozású késő gótikus
keresztelőkút a XV. század
második felében készült. 

A mai templom kelet‐
nyugati tájolású, kettős tér‐
fűzésű hajó és szentély
együtteséből áll. Északon
sekrestye, délen pedig por‐
tikusz csatlakozik hozzá. A

hajó vakablakos nyugati
oromfalának peremét ívelt
barokk szegély díszíti, a déli
oldalán egy keskeny följáró
vezet a karzatra. 

A szentély felé eső végé‐
ben egy oldalkápolnává ala‐
kított portikusz áll. A nyolc‐
szög öt oldalával záródó
szentély csúcsíves ablakait
félkörívessé alakították át. 

Az északi oldalon a sek‐
restye kapott helyet, amely
részben a szentély felé eső
végéhez épült. 

A sekrestye elfalazott sze‐
möldökgyámos kerete, ami
az 1958‐as restauráláskor
került elő, a szentély északi
oldalfalán látható. 

A barokk főoltár olaj-
festménye Szűz Mária
mennybemenetelét áb-
rázolja

A szentélyt gótikus bol‐
tozat fedi és bordái gyá‐
mokra támaszkodnak.
Gyöngyössy János a Szé‐
kelyföldi vártemplomok

című könyvében ír arról,
hogy a gyámok egy megle‐
hetősen magas hengertag‐
ból állnak, amely egy sok‐
szögű lapra támaszkodik,
alul pedig orsós taggal zárul. 

Az evangéliumi oldalon
késő gótikus szentségtartó
látható. A mellette lévő
gyámkő szakállas, bajusz
nélküli, fonott körhajú kö‐
zépkori férfifejet ábrázol. 

A hajót a szentélytől
csúcsíves diadalív választja
el. Nyugati végében két, tég‐
lából rakott oszlopra és tíz
faoszlopra támaszkodó kar‐
zat található. 

Berendezéséből említést
érdemel egykori barokk fő‐
oltára, amelynek középső
olajfestménye Szűz Mária
mennybemenetelét ábrázo‐
lja, két oldalán pedig Szent
István és Szent László képei

láthatók. A hajóban még két
késő barokk mellékoltár ta‐
lálható. 

Jelenlegi főoltára a XIX.
század második felében ké‐
szült neogótikus stílusban.
Szószéke késő barokk jel‐
legű. 

A középkori 
eredetű harangtorony

A templomtól délkeletre,
tőle megközelítőleg tizen‐
három méterre áll a közép‐
kori eredetű harangtorony,
amely egyben kaputorony‐
ként is szolgál. 

Az épületegyüttest tojás‐
dad alaprajzú védőfal keríti,
amelynek belső oldalán gyi‐
lokjáró fut körbe. 

A kaputorony bejáratát
alacsony, lőréses pajzsfal
védi. Külső oldalán a bejárat
mellett két, a torony falára
merőlegesen épített tám‐
pillér áll, ezeknek ma is
meglévő hornyolatába il‐
leszkedett egykor a kaput
elzáró rostély. 

Az udvar felöli két pillér
a toronyhoz viszonyítva át‐
lósan helyezkedik el. A ka‐
pualj udvar felöli nyílása
félköríves, a kifelé nézőt pe‐
dig védelmi meggondolás‐
ból leszűkítették. 

A szűkítés falazatában ta‐
lálható lőrés megléte iga‐
zolja, hogy a bejárat leszű‐
kítésére még a védelmi
meggondolásokat igénylő
korszakban, tehát legkésőbb
a XVIII. század elején ke‐
rülhetett sor. 

A kapualj oldalfalain, jobb

és bal oldalon egy‐egy hosz‐
szan végignyúló párkány
látható, amely feltehetően
a kapualjat lezáró egykori
csúcsíves vagy félköríves
dongaboltozat boltindítá‐
sának maradványa. 

A torony és a várfalak jól
megfontolt terv szerint
egyszerre épültek

A torony úgynevezett bel‐
ső toronyként csatlakozik
a várfalakhoz, és ebben a
csíkkarcfalvi vár eltér bár‐
melyik mások erődített szé‐
kely templomtól. 

A torony külső fala azon‐
ban nemcsak egybeesik a
várfalakkal, hanem szerve‐
sen egybe is épült azokkal. 

Hasonlóképpen egyidős
voltuk mellett szól az első
emeletnek a védőfolyosóra
nyíló két ajtaja is, amelyek
nem későbbi kivágásként,
hanem az építéssel egyide‐
jűleg kerültek a falakba, je‐
lezvén, hogy a torony és a
várfalak jól megfontolt terv
szerint, egyszerre épültek. 

Az ez ideig ismeretlen
rendeltetésű ajtónyílás

Az első emelet falait, észa‐
ki és nyugati irányban egy‐
egy keskeny, magas lőrés
töri át. Ezek közül az egyet‐
len kifelé nyíló, a keleti,
kissé ki van tágítva, való‐
színűleg rajta keresztül húz‐
ták föl, vagy engedték le a
két külső támpillér hornyo‐
latában futó rostélyt.

A toronyba való följutás



a védőfolyosóról történt,
ahová északi külső oldala
mellett elhelyezett fa grádics
vezet. 

Második emeletének ke‐
leti, északi és nyugati olda‐
lán egy‐egy kőrés nyílik,
déli falán egy mind ez ideig
ismeretlen rendeltetésű aj‐

tónyílás található. 
A harmadik emelet ol‐

dalfalait nyílás nem töri át,
a negyediken azonban négy
nagy elfalazott csúcsíves ab‐
lak nyomai tűnnek föl. 

Szintén, a fent már emlí‐
tett szerző, Gyöngyössy Já‐
nos tud arról, hogy az egy‐

kori ablaknyílásokat elzáró
fal vékonyabb, mint a torony
fala, benne mind a négy ég‐
táj felé egy‐egy – barokk
tornyoknál gyakran alkal‐
mazott – enyhén ovális kör‐
ablakot nyitottak. 

Az ötödik és legfelső eme‐
letén – a harangházon –

négy félköríves záródású
hangablak látható.  

A mai harangház XVIII.
századi magasítás

A torony falazott magas‐
sága a bejárat előtti szinttől
mérve huszonöt méter, épí‐
tőanyaga terméskő. Órapár‐
kányos, sokszögű bádog gú‐
lasisakkal. 

A földszint és az első két
emelettel együtt közel ti‐
zenegy méter magas, vastag
falaival és erőteljes övpár‐
kányával szemmel látható‐
lag elkülönül a felső szin‐
tektől. Ez a rész kétségte‐
lenül középkori eredetű.

A harmadik és negyedik
emelet valamivel később
épülhetett. A mai harangház
XVIII. századi magasítás. 

A várfal és a 
vártemplom búcsúja

Kiemelten fontos még ar‐
ról is tudni, hogy a székely
falvak templomainak meg‐
erősítését a török‐tatár be‐
törések tették szükségessé. 

Csíkkarcfalva lakosságát
ezen események döbben‐
tették rá arra, hogy életüket
és megtermelt javaikat a fa‐
templom és favár nem véd‐
heti meg az ellenség ellen. 

Az erődtemplomot kö‐

rülvevő várfalak XV‐XVI. szá‐
zadiak. A templomot Csík
legmagasabb négy öles vár‐
fala veszi körül, fedett gyi‐
lokfolyosóval és lőrésekkel. 

A kőből épült várfalak
ovális alakban kerítik be a
templomot. 

A védőfolyosó megoldása
más székely templomvárak
gyilokjáróihoz képest telje‐
sen egyedi. 

A gyilokjáró tetőszerke‐
zete, valamint udvar felőli
tornácos mellvédje újabb
keletű. A védőfolyosó udvari
falára fémre festett stáció‐
képeket helyeztek el a XVIII.
század végén. 

A vártemplom búcsúját
Nagyboldogasszony napján,
augusztus tizenötödikén
tartják.

(befejező rész a következő
lapszámunkban)

Összeállította:
Nagy-Bodó Tibor

* A rendelkezésünkre bocsá-
tott dokumentációkért külön
köszönet Gyöngyössy Jánosnak
és Keresztes Géza műépítész,
műemlékvédő szakmérnöknek;
az illusztrációkat, a régi és a
mai képeket Demján László mű-
emlékvédő építész a saját mun-
kájából és gyűjteményéből küldte
be a szerkesztőségünkbe.
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„… Karcfalva felső végénél egy, a Madicsa
nevü hegyböl kiszökellő gyüleg (conglomerat)
szikladomb emelkedik fel, ezt keletről az Olt,
délről a Székaszó pataka folyja körül, fennlapját
Nagy-Boldogasszonyfalva gyönyörüen fekvő
temploma koronázza, mely ódon várfalaival,
fénylő magas tornyával e vidék fénypontját
alkotja, különben épitészetileg is figyelmet ér-
demlő műemlék…”.

Orbán Balázs: A Székelyföld leírása
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Az országos tévéhíradók is beszámoltak róla a minap,
hogy idén egy Maros megyei, s azon belül egy nyá-
rádszentbenedeki gazda töke a legnagyobb; nyilván
nem a mumpsz miatt megduzzadt sajátjáról, hanem
a kertjében termettről van szó. A tökfajok közül az
óriástökök (Cucurbita maxima) családjába tartozó
tökmonstrum valóban óriási, ahogy a mellékelt képen
is látható: negyed tonnánál is többet nyom, egész
pontosan 265 kiló, legnagyobb átmérője pedig meg-
haladja a két padödős csaj derékbőségét, együttvéve:
337 centiméter! Mivel a paraszt közszemlére tette
gigászi tökedményét a kapuja előtt (vajon hogy hur-
colta ki?), a tökös porta kisebb fajta zarándokhellyé
vált: nemcsak a környékbeliek látogatják, de a majd-
nem teljesen színmagyar falvacskán átautózók közül
is sokan megállnak szelfizni egyet a tök nagy tökkel.

Vásárhelyi rekordok 

Lapunk felkeresett egy
ok‐ és tökleveles nyárád‐
menti hobbitökészt, aki az
alábbi érdekességeket osz‐
totta meg velünk az óriás‐
tök‐termesztés fortélyairól:
„Nincs semmi különösebb
titka, csak rendesen kell ga‐
nyézni, s rendszeresen ön‐
tözni, de persze az sem árt,
ha a kora tavaszi ültetéskor
egy deci szomatotropint,
azaz növekedési hormonyt
is bélöttyintünk a földbe a
tökmag mellé. Csak ügyel‐
jünk, nehogy spárgatökmag
legyen, mert aztán a büdös
életben nem bogozzuk ki,
és ne is csillagtökmag, mert
utóbbival egyszer cudarul
megjártam: akkora csillag‐
tök nőtt belőle, hogy a NASA
egyik műholdja ufónak néz‐
te, és egy hatalmas lézer‐
sugárral szétbaszkurálták
nemcsak a tökömet, hanem

az egész kertemet, a fabu‐
dink pedig azóta is orbitális
pályán kering a Föld körül,
az anyósommal együtt, aki
akkor már két napja a desz‐
kakakáldában kotolt, mert
sajnált kidobni egy fél bor‐
kán megpenhedett fuszuly‐
kás zakuszkát a smucián
űrboszorkány. Továbbá, ha
azt szeretnénk, hogy a le‐
endő óriástökünk ehető is
legyen, ássunk bé mellé egy
Anyám könnyű álmot ígér
kötetet vagy egy Advent a
Hargitán műsorfüzetet, és
szórjunk a mag köré némi
sütőport. Amennyiben vi‐
szont lopótököt szeretnénk
termeszteni, akkor az elül‐
tetett magot vizeltessük le
egy politikussal, ha rumba‐
tököt, akkor egy kubai tán‐
cosnővel, ha pedig csak
sima, főzeléknek való tököt,
azt akár magunk is lepisil‐

hetjük, mert annak tök‐
mindegy”.

És most lássunk néhány
egyéb Maros megyei/ma‐
rosvásárhelyi rekordot, il‐
letve rekordert:
☻Makkai Gergely (a.k.a.

Grigore) RMDSZ‐es alpol‐
gármester, a legtisztessége‐
sebb tisztségviselő egész
Romániában, amiért hétfőn
visszafizette a városi költ‐
ségvetésbe azt a 6978 lejt,
amit a dél‐koreai „nemki‐
rándulás”‐útjára fordítottak;
a saját rekordját csak ő
maga tudná megdönteni,
akkor, ha a tavalyi, szintén

dél‐koreai kirucc árát is ki‐
csengetné
☻ Jócka, aki anno, a het‐

venes‐nyolcvanas években
négyszáz százalékos profit‐
tal gyarapította a tőkéjét
egy óra alatt, amikor egy‐
egy menőbb film premier‐
jénél 25 lejért sózta el az
Arta mozi előtt a korábban
6 lejért vásárolt mozijegye‐
ket
☻A Népújság, amely úgy

„Maros megye legolvasot‐
tabb napilapja”, hogy gya‐
korlatilag a kutya se olvas‐
sa
☻ Peti András, aki egy‐

szer a Rádió Gagában hat‐

vankilencszer mondta ki
egy óra alatt, hogy „kedves
marosvásárhelyiek”
☻ Dorin Florea, aki úgy

nyert meg minden polgár‐
mester‐választást a tök
esélytelen magyar jelöltek‐
kel szemben, hogy a pulzusa
egyszer sem ment hatvan
fölé
☻ És végül: a Marosvá‐

sárhelyi Állatkert, amely az
ország legnagyobb állat‐
kertje (még a bukarestinél
is nagyobb), illetve annak
volt igazgatója, Kopacz And‐
rás, akit egy majom miatt
váltottak le

Molnár Tibor

Az alábbi két remekmű –
az „Asszonyok tízparan-
csolata”, illetve a „Tíz jó-
tanács feleségeknek” –
nem kitaláció, még csak
nem is vicc-kategória, ha-
nem valós kortörténeti
dokumentum. Pontos
származási évüket nem
sikerült kideríteni, de a
nyelvezet és stílus alapján
előbbi a múlt század ele-
jén, utóbbi a hatvanas-
hetvenes években szület-
hetett. A hölgyektől előre
is bocsánatot kérve, a két
lájtosan hímsoviniszta
irományt mindenféle vál-
toztatás nélkül közöljük:

ASSZONYOK 
TÍZPARANCSOLATA

• A férjednek mindig a
kedvencz ételét készítsd!

• Ne járj a szomszédba
nyelveskedni, hanem ülj ott‐
hon a háztartásodban!

• Járj mindig egyszerűen,
és ne dobd ki a pénzt pucc‐

zos ruhákra!
• Ne kívánj férjedtől so‐

kat, mert sok a jóból is meg‐
árt!

• Légy mindig engedel‐
mes, szófogadó férjed irá‐
nyában!

• Ha a férj beszél, az asz‐
szony hallgasson!

• Ne nézz más férfiakra,
elégedjél meg a férjeddel!

• Ne duzzogj, ha férjed
néha elmulat egy kicsit,
mert az erősíti az idegeit!

• Férjedet tiszteld és be‐
csüld, mert Ő a te paran‐
csolód!

•  Ha férjed néha megver,
ne haragudj reá, mert te is
tudni fogod, hogy az asz‐
szony verve jó!

TÍZ JÓTANÁCS 
FELESÉGEKNEK

• Legyél csendben, ha be‐
szélek, és ne feleselj!

• Ne kiabálj, ha „lenézek
a kocsmába”!

• Ha másnapos vagyok,
ápolj!

• Vacsorával, sörrel várj haza!
• Fizetésnapon ne állíts

fejre!
• Zsebeimben ne kutász‐

kodj!
• Leveleimet ne olvasd el!
• Futbalmeccs közben ne

zavarj (csak a sörrel)!
• Az autóban ne nézegesd

magad a tükörben!
•  Aranyszabály: szex‐

megvonással nem büntet‐
hetsz! mt

„Ne nyelveskedj, ne kutászkodj” - viselkedési kalauz férjes asszonyoknak
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Daliásabb idők

Recep Tayyip Erdogan tö-
rök elnök tegnap véget ért
kétnapos látogatásán Or-
bán Viktor miniszterelnök
már korábban is hangsú-
lyozott, pragmatikus irány-
vonalakat erősített meg

Törökország stabilitása
kulcsfontosságú Európa és
benne Magyarország bizton‐
ságához, a török–magyar
gazdasági kapcsolatokat pe‐
dig tovább kell fejleszteni.

Európa biztonságának
kulcsát nem Magyarország
akarta a törökök kezébe adni.
A 2015‐ös migránsválságban
a magyar kormány volt az
első, amely érdemben fellé‐
pett Európában a népván‐
dorlás megállítása érdeké‐
ben. A kerítés megépítéséhez
nem tapsolt az Európai Unió
vezetése, egyetlen brüsszeli
euró nélkül épült a határzár.
Annál több vád érte viszont
a magyar kormányt, volt itt
minden, új vasfüggönytől a
nácizásig. Ebben azóta sincs
változás, a kritikusok ízlése
sem lett jobb, gondoljunk
csak arra, hogy vannak, akik
koncentrációs táborokhoz
hasonlították a tranzitzóná‐
kat. Miközben Magyarország
építkezett, Angela Merkel
német kancellár egyre csak
fogadta a migránsokat, és
győzködte népét, hogy min‐
den rendben lesz, Német‐
országnak sikerülni fog. Ma
már tudjuk, nem sikerült, és
Merkel okkal aggódhat saját
jövőjéért is. A migráns áradat
megállításának „nagy berlini
ötlete” a Törökországgal kö‐
tött uniós megállapodás volt.
A magyar kormány már ak‐
kor, 2016‐ban figyelmeztette
az európai vezetőket, nem
szabad úgy leülni tárgyalni
a török vezetéssel, hogy Eu‐
rópa gyenge, zsarolható, és
rászorul a segítségre. Mégis
ez történt, és ebből fakad az
Orbán Viktor által is említett
realitás.

Szintén ezzel függ össze
a hétfői sajtótájékoztatón
mindkét vezető által kifogá‐
solt török csatlakozási fo‐
lyamat vagy inkább annak
hiánya. Jól mondták, valóban
példátlan és nonszensz, ami
történik évtizedek óta. Azt
nem lehet csinálni, hogy a
gyenge, Törökország segít‐
ségére rászoruló uniós ve‐
zetés mindent megígért Er‐

dogannak, aztán szépen el‐
kezdett visszatáncolni az ígé‐
reteiből. Ettől mégis mit vár‐
nak? Amit Orbán Viktor
mond, hogy biztonsági és
gazdasági megállapodást kell
kötnie Európának Törökor‐
szággal, az tiszta sor. Amit
az Európai Unió csinál, az
viszont tisztességtelen és fő‐
leg ostoba. El kell dönteni,
hogy az unió vezetői szerint
Törökország Európa része
lehet‐e valaha, vagy sem.
Félreértés ne essék, nem
azoknak a vezetőknek kell
dönteniük, akik leszerepeltek
a migrációs válság „kezelé‐
sével” is, akiknek meg van‐
nak számlálva a napjaik a
jövő tavaszi EP‐választásokig.
Rájuk nyilván nem bízhatunk
ilyesmit.

Miközben Angela Merkel
ismeretlen okból azt hiszi,
társaival elég erősek ahhoz,
hogy hitegessék és bizony‐
talanságban tartsák Erdo‐
gant, az európai realitás meg‐
változik körülöttük. Hiszen
elég csak megnézni a felvé‐
teleket az Erdogan elnököt
parancsnokaként üdvözlő
többezres kölni tömegről.
Törökország már ott van az
unióban, Németországban
legalábbis. A kérdés csak az,
a németek viszik‐e be a tö‐
rököket Európába, vagy a
törökök viszik ki onnan a
németeket.

A török csatlakozási tár‐
gyalásokról mondta a mi‐
niszterelnök, hogy az európai
politikusok viselkedése „mél‐
tatlan, és messze van attól,
amit okosnak neveznek”.
Ahogy messze van attól a
„daliás korszaktól” is, aminek
a szülötte volt Orbán Viktor
megfogalmazása szerint Gül
Baba, „amikor nemzeteink
nagy fiai feszültek egymás‐
nak”. Ehhez a nagysághoz
valóban fel kellene nőnünk,
hogy Európát olyanok ve‐
zessék, akikről – stílszerűen
Balassit idézve – elmond‐
hatjuk: „Emberségről példát,
vitézségről formát minde‐
neknek ők adnak, / Midőn,
mint jó sólymok, mezőn
széllyel járnak, vagdalkoznak,
futtatnak.” Ez már nincs is
olyan távol.

Őry Mariann

A madám és a lányok
Valamikor, a Mónika Showban elgondolkodva néztem a csatornából kirángatott
és ötezerért szereplésre idomított nyomorultak hajcsárát, azt a pajkos mosolyú,
csettintésre álfelháborodást produkáló nőt, és feltettem magamnak a kérdést: ér-
demes volt ezért egyetemre járnod? Diplomát szerezned? Érdemes volt úgynevezett
értelmiséginek álcáznod magad, miközben soha nem látott mélységbe buktál le?

Aztán teltek‐múltak az
évek, és már nem tettem
fel semmilyen kérdést. A
kép‐ernyőn sorra feltüne‐
deztek ugyanis úgynevezett
csúcsértelmiségiek, akik va‐
lóra váltották a hajdani Pi‐
ramis együttes kívánságát,
és lett két életük: az egyik‐
ben roppant öntudatosan
szelték a habokat a szel‐
lemtudomány tengerén, a
másikban pénzért, nagyon
sok pénzért szórakoztatták
a csőcseléket.

Így járt Tilla, aki állítólag
filmrendező, de számomra
csak ugrándozva hadováló
„műsorvezető” valamelyik
valóság¬show‐ból. Vagy ott
van Stohl András, akit szí‐
nésznek mondanak, de va‐
lójában izgatottságot és fe‐
szültséget színlelő média‐
prostituált (szintén „mű‐
sorvezető”). Alföldi Róbert,
aki aztán csúcsértelmiségi
a javából, de a pénisz alakú
lámpák színpadi megjele‐
nítésének mestere emléke‐
zetemben mégis úgy tűnik
fel, mint aki a térdét csap‐
kodja jókedvében, és nagy
komolyan elemzi néhány
egysejtű embertársunk úgy‐
nevezett produkcióját va‐
lamelyik tehetségkutatóban.
Újabban Alinda, az intellek‐
tuális beszélgetések nagy‐
asszonya tűnt fel a Nyerő
Páros című realityshow‐ban,
egy cseppet árnyalva mind‐
azt, amit eddig magáról mu‐
tatott nekünk.

A Majka‐féle ösztönylé‐
nyekről mostantól egyetlen
szót sem szólhatunk. Ők tel‐
jesen önazonosak, közön‐
séges bunkók, akiknek óri‐
ási ismertséget hozott a ke‐
reskedelmi televíziózás, és
megszabott életpályájuk he‐
lyett úgynevezett celebek.
Mondom, a Majkákkal sem‐
mi baj, hasonló a hasonlót
szereti, hajszálpontosan
olyanok, mint kedves rajon‐
góik. Ők egymásért vannak,
egymásért élnek, megér‐
demlik és feltételezik egy‐
mást.

A baj az értelmiségi kaszt‐
ból lebucskázott pályaelha‐
gyókkal van. Akik a szellemi
erőtől duzzadó, alkotó em‐
bert mímelik nekünk, mi‐
közben jó pénzért bármit
megtesznek. Vetkőznek és
öltöznek, foguk között na‐
ranccsal a szájukban egyen‐
súlyoznak egy trambulinon,

és azt hazudják vértehet‐
ségtelen, hamis hangon kor‐
nyikáló kisgyerekeknek,
hogy jaj, cica, eszem azt a
csöpp kis szád, de tehetsé‐
ges vagy, továbbjutottál a
középdöntőbe.

Hogy miért 
teszik mindezt?

A megfejtés: a pénz. A jó
öreg pénz.

Azt szokták mondani,
hogy nem csak az a prosti‐
túció, ha valaki egy órára
odaadja a testét. Az is az,
ha valaki egy életen át sze‐
relmet, ragaszkodást színlel,
vagy még azt sem, és busás
fizetségért biodísz¬letnek
szegődik egy másik ember
mellé. Nos, ha egy úgyne‐
vezett rendező, színész vagy
televíziós ezekben az agyra
és szívre káros moslékmű‐
sorokban heherészik jó pén‐
zért, akkor médiaprostitu‐
ált. Akár egy percig teszi,
akár egy életen át, minden‐
képpen és végérvényesen
az. Megfizethető, a kataló‐
gusból kiválasztható és bár‐
mire kapható alkalmazott.
Jelenlegi tudásunk szerint
Tilla, Stohl, Alföldi és Veiszer
pénzért bármit megtesz, ha
megfizeted. Mindezt azért
fontos leszögezni, mert
ugyanezek az emberek
fenntartják maguknak a jo‐
got, hogy úgynevezett szel‐
lemi ügyekben is véleményt
formáljanak, úgy gondolják,
nekik szavuk van a magyar
társadalomban.

Pedig dehogy van nektek
szavatok, mars vissza a mű‐
sorba, szolgálni az alsó Ma‐
gyarországot! Nem a sze‐
gényekről, hanem választott
barátaitokról, a debilekről,
az igénytelenekről, a tudat‐
lanokról és az irigy, buta
prolikról beszélek. A ti ra‐
jongóitokról. Akikkel pén‐
zért eljegyeztétek magato‐
kat, és akiknek a kedvéért
kiiratkoztatok az igényes,
művelt, magára valamit adó
emberek közösségéből.

Szóval, a kuplerájként
üzemelő reality show és te‐
hetségkutató után senki ne
jöjjön azzal, hogy ő nem al‐
kalmazott abban a házban,
és nem a betérő vendég kéj‐
vágyának kielégítése a célja.
Mert bizony, az. És a másik
életetek a színlelés: hogy ti
érzékeny művészek és okos
kérdezők vagytok, meg ere‐
deti színészek, rendezők –
egy frászt! Közönséges pros‐
tituáltak vagytok, és ez még
akkor is igaz, ha a madám
szép ruhába öltöztetett és
kicsinosított benneteket, és
társadalmi kérésre bármi‐
kor előrántjátok bárcátokat,
amiben még értelmiségi‐
ként szerepeltek, de min‐
denki pontosan tudja, va‐
lójában mivel keresitek a
kenyereteket.

Az a vicc az egészben,
hogy Puzsér Róbert, aki ez
idő szerint a kereskedelmi
televíziózás és a celebkul‐
tusz legharcosabb ellenzője,
aki megszállottan ír, prófé‐
tál, dörög ellenük – nos, ő
is celeb. Ugyanolyan alkal‐
mazott a proletárszínház‐
ban, mint a többi. Kereske‐
delmi rádiókban dolgozott,
ott bohóckodott a Csillag
születik zsűrijében, adás
után szerény mosollyal
megadta a bankszámlaszá‐
mát, hogy volnának szívesek
átutalni a pénzét. És még ő
hangoskodik a legjobban,
szidja rivális celebtársait,
úgy tesz, mintha ő nem
ugyanabban a kuplerájban
kereste volna meg a bete‐
vőt.

Az embernek egyrészt
semmit sem szabad elfo‐
gadnia ezektől a figuráktól,
másrészt minden létező fó‐
rumon hangsúlyoznia kell,
hogy ezek nem művészek
és újságírók, rendes foglal‐
kozásuk már régóta nincs,
vagy nem is volt. Ők pénzért
magukat mutogató közéleti
cédák. Ha ezt elmondjuk
másoknak, máris tettünk
valamit a hazánkért.

Szentesi Zöldi László



A legutolsó Mircea Buhlea
és Marosvásárhelyi Atlétázók
Emlékversenyén – amelyre az
idén 37. alkalommal került meg‐
rendezésre a Bolyai sportpályán
– , megragadta figyelmemet,
hogy a rúdugrásra szakosodott
népszerű Feri bácsi, előrehala‐
dott kora ellenére most is nagy
türelemmel foglalkozik tanít‐
ványaival. A Szász Albert Sport‐
líceum testnevelőtanára – aki
ugyanakkor a helyi Torpi SK‐

hoz is bedolgozik –, készségesen
mesélt karrierjéről, tehetséges
tanítványairól, sőt a helyi atlétika
jövőjéről is kifejtette véleményét. 

A rendszerváltás óta a Szász
Albert Sportlíceum tanára

– Tanár úr, ön már régóta
tanítja a testnevelést, így Ma-
ros megye talán legidősebb
testnevelőtanárja...

– Igen, valóban rég kezd‐

tem. Sárpatakon 1974–1990
között voltam testnevelőta‐
nár, majd egy évtizeden ke‐
resztül aligazgató is, aztán
a rendszerváltás után ke‐
rültem a Szász Albert Sport‐
líceumhoz, ahol jelenleg is
tevékenykedem, azaz már
43 éve. Idén májusban be‐
töltöttem a 70. életévem,
már 5 éve nyugdíjas vagyok,
de még két évet szeretnék
tanítani...

– Miért éppen két évet?
– Van egy nagyon tehet‐

séges tanítványom, Costea
Dacian – aki az egyik legjobb
atlétám jelen pillanatban –,

belőle szeretnék két éven
belül országos bajnokot fa‐
ragni. Dacian 16 éves, 188
centi magas és 71 kilog‐
ramm súlyú rúdugró – tehát
ideális a rúdugrásra –, ő Ro‐
mánia jelenlegi legjobb rúd‐
ugrója ebben a kategóriában,
egyben a jövő egyik tehet‐
séges és ígéretes hazai at‐
létája.  

Amúgy ennek a Bolyai
sportpályának magasugrás‐
ban 495 centiméter a re‐
kordja, amelyet dr. Graur
Cristian, a MOGYE testne‐
velőtanárja állított fel évek‐
kel korábban. Azt szeretném,
hogy két éven belül Dacian

megugorja az 5 métert, és
az pályarekord legyen. 

Egy edzőnek jó pedagó-
gusnak is kell lennie 

– Ön mikor kezdett el atlé-
tizálni?

– Nagybátyám, a néhai
Szabó Zoltán volt az edzőm,
aki az első rúdugrója volt
városunknak. Ő az egykori
marosvásárhelyi Testnevelési
Szakközépiskolánál (SNTCF)
tevékenykedett, aztán Buka‐
restbe került. Ő tartja jelen
pillanatban is a román re‐
kordot fémrúddal, 442 centis
eredménnyel, de amikor fel‐
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bármely szakrendelés esetén 
ezen szelvény felmutatásával. 

RÖVIDEN
INDULHATNAK A BL-BEN 
A VÁSÁRHELYI TEKÉSEK

A horvátországi Zaprešićében múlt héten
sorra került Világkupán elért hatodik he‐
lyének köszönhetően indulhat a Bajnokok
Ligája következő kiírásában a Marosvá‐
sárhelyi Elektromaros női tekecsapata. A
román bajnok vásárhelyiek csak a hatodik
helyet szerezték meg a selejtezőben, a né‐
met Victoria Bamberg, a horvát Mlaka Ri‐
jeka, a magyarországi Zalaegerszegi TE,
az osztrák BBSV Wien és a cseh Slovan
Rosice mögött, így Orosz István és Seres
József tanítványai 3464 ledöntött fáig ju‐
tottak. Doina Baciu volt a legeredménye‐
sebb, aki 601 pontot ért el, míg Alina Hanc
597, Duka Tilda 584, Méhész Anita 577,
Gyéresi Anna 555 és Sáfrány Anita 550
bábut döntött le. Ez a helyezés azonban
nem volt elegendő ahhoz, hogy a csapat
bekerüljön a legjobb négy közé, ami a BL
főtábláján való részvételt jelentette volna,
de így is kvalifikálta magát a legrangosabb
európai kupasorozat első selejtezőkörébe. 

LÁBTENISZ BAJNOKI CÍMET
NYERT A GOMBOS MARTIAL ARTS 

A marosvásárhelyi Gombos Martial Arts
lábtenisz csapata a hármas kategoriában
– melynek tagjai Adrian Cârstea, Nicușor
Ilinca és Varó Norbert – országos bajnoki
címet nyert az elmúlt hétvégén a Lupény‐
ban megrendezett eseményen, ugyanakkor
Varó Norbert egyéniben bronzérmet szer‐
zett. Említésre méltó, hogy a három te‐
hetséges lábteniszező nagyon közel volt

júniusban a Boromir Románia Kupa elny‐
réséehz, akkor az együttes 2‐1 arányban
maradt alul a döntőben a Pro Activ
Târgoviștevel szemben. Ők a román válo‐
gatott tagjaiként (melynek másodedzője
a sportolók edzője, Varó Gyula) október
23–28. között részt vesznek a franciaországi
Le Havre‐ban megrendezendő Lábtenisz
Világbajnokságon. 

HARMINC ÉV UTÁN ÚJRA 
ÉLVONALBELI VÍZILABDA-MÉRKŐZÉS 
MAROSVÁSÁRHELYEN 

Jövő héten kezdődik a férfivízilabda‐
bajnokság, amelynek a rajtjánál, a Maros‐
vásárhelyi CSM is felsorakozik. 

Az Eduard Andrei vezetőedző által fel‐
készített CSM csapata a hét végén két mér‐
kőzés erejéig Aradra, az AMEFA csapatához
látogat, a második fordulóban Brassóban
játszik két mérkőzést az európai kupákban
már bemutatkozott Corona Sportul Stu‐
denţesc ellen. Az első itthoni mérkőzésekre
október 27‐28‐án kerül sor a víkendtelepi
sátorban. Akkor a Nagyváradi Crişul érkezik
városunkba. Ez a kettős találkozó lesz har‐
minc év után az első hivatalos felnőtt fér‐
fivízilabda‐összecsapás Marosvásárhelyen.

A férfivízilabda‐bajnokságban oda‐vissza
kettős fordulókkal rendezik az alapszakaszt,
az első négy helyezett jut a felsőházi rá‐
játszásba. A maradék öt alakulat az alsó‐
házban még egy kört játszik, két‐ és há‐
romfordulós, egy helyszínes torna kere‐
tében. A Románia‐kupa találkozóira január
18‐20. között kerül sor.

C.F.A.

Még egy rúdugró országos
bajnokot szeretne faragni... 
A 70 éves marosvásárhelyi Szabó Ferenc testnevelő-
tanár már 43 éve oktatja a testnevelést mindamellett,
hogy már 5 éve nyugdíjas. Kezei közül az évek során
rengeteg bajnok kikerült, csak az 1993-tól számítva
versenyzői eddig 273 érmet szereztek az országos
rendezvényeken.

Szabó Ferenc a fiatal 
atleták egy reszevel
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Előző rejtvényünk helyes megfejtése: – De van ébresztőóránk, csak mindig olyankor csörög, amikor még alszom! 

állította, a világrekord 472 centi
volt. Az ő edzősködése alatt kezd‐
tem el atlétizálni 1963‐ban, aztán
a katonaság, majd az egyetem
elvégzése következett, kevéssel
utána edzősködni kezdtem. 

– Látom, még mindig nagy elő-
szeretettel foglalkozik a tanítvá-
nyaival. Honnan merít erőt?

– Mindig szerettem dolgozni
a gyerekekkel, belőlük merítek
erőt. Egy testnevelőtanár is sokat
tanulhat a gyerekektől, ugyan‐
akkor példát is kell mutatnia a
tanítványoknak. Fontos a gyere‐
kek akarata és elszántsága, mi,
tanárok besegítünk nekik, hogy
jó, sikeres sportolókká váljanak,
de nagyon fontos, hogy az edző
jó pedagógus is legyen. 

– Több száz atlétája volt az
évek során. Ön mikor győződik
meg arról, hogy egy atlétázó idő‐
vel sikeres lehet?

– Már az ötödikes‐hatodikos
gyerekre, ha ránézek, látom, hogy
az atlétikában mire képesek, mire
lenne hajlamuk. Amúgy negye‐
dik‐ötödik osztályban kell ko‐
molyabban foglalkozni az atléti‐
kával, addig játékosan kell atlé‐
tizálni: addig bukfenc‐, szaladás‐
, ugrálás‐, egyensúly‐gyakorla‐
tokat kell végezzenek a gyerekek,
hiszen ki kell alakítani bennük
a mozgáskészséget, hogy ezek
után majd tudjanak kötélre mász‐
ni, szaladni, ugrani, dobni, vagyis
idővel lehessen rájuk építeni. 

– A kevésbé tehetséges spor‐
tolókkal külön kell foglalkozni?

– Nagyon örvendetes dolog,
hogy jelen pillanatban 30 gyerek
jár hozzám (közülük 7‐en a Torpi
SE‐nél), de általában a szüleik
keresnek meg engem, mert mo‐
zogni, sportolni szeretnék vinni
a gyerekeiket. Én mindegyiket
elfogadom, megdicsérem, bizta‐
tom őket, hogy megszeressék a
sportágat, így kevés van közülük
olyan, aki sportágat vált idővel.
Soha nem mondtam egyiküknek
sem, hogy tehetségtelenek, hogy
gyengén produkálnak, fontos,
hogy legyen sikerélményük. 

Visszaemlékszem, hogy autista
atlétázóm is volt, aki ki akart
tűnni társai közül. Először meg‐
előzték, így ő elcsüggedt. Aztán
olyanokkal tettem össze szaladni,
akiket ő elhagyott, ettől óriási
önbizalma lett, teljesen megvál‐
tozott a morálja. Aztán három
évig járt hozzám edzeni, idővel
még a pszichológusa is megdi‐
csért, hogy segítettem a lelkiál‐
lapotán. Még most is jár hozzám,
ugyanakkor barátja van és pozi‐
tívan megváltozott...

A testnevelőtanár szerint sötét
a helyi atlétika jövője

– Egy edző minden tanítványát,
sportolóját tudja szeretni?

– A gyereket mindenképpen
el kell fogadni és szeretni, még
ha csintalan is. Nincs rossz gye‐

rek, csak csintalan. Engem is ki‐
dobtak óráról csintalanságom
miatt... Hogyne szerettem volna
meg a gyerekeket, mikor Sárpa‐
takon volt egy Ercsei Dezső ne‐
vezetű roppant mozgékony diá‐
kom, akit egyszer figyelmeztet‐
tem az óra végén, hogy a követ‐
kező órán figyelmesebb legyen.
A diák egy kérdéssel válaszolt:
,,Tanár bácsi, én honnan tudjam,
hogy a következő órán milyen
leszek?!”

– Hogy látja a marosvásárhelyi
atlétika jövőjét?

– Ha a belenézek a csőbe, a
végét nem látom. Egyelőre na‐
gyon mélyponton vagyunk, nem
tudom, hova lehet még ennél
mélyebbre süllyedni. Tehetséges
gyerekek vannak, viszont a le‐
hetőségek távol állnak a mini‐
mális feltételektől. Az idén a min‐
tegy 9000 lakosú magyarországi
kisvárosban, Bonyhádon voltunk
egy nemzetközi versenyen, ahol
tátott szájjal csodálkoztunk rá
az ottani lehetőségekre: egy lí‐
ceum udvarán egy kiváló ugró‐
központot alakítottak ki (rúdug‐
rás, távolugrás, magasugrás). Ta‐
lán 100 év múlva sem lesznek
itt, Marosvásárhelyen olyan kö‐
rülményeink! Ha mi a Bolyai pá‐
lyát hasonlóképpen át tudnánk
alakítani, akkor az itteni atlét‐
áknak nagyon hasznos lenne!

Czimbalmos Ferenc Attila

Costea, a Pápai testvérek, Teut és Stoica – ők
Szabó Ferenc idei legsikeresebb versenyzői

Szabó Ferenc mestert megkértem, hogy spor-
tolói szemszögből elemezze a 2018-as esztendőt,
és a tanítványai sikerei iránt érdeklődtem. Feri
bácsi ezt mondta:

– Összességében jó évet zártunk. A 2018-as
esztendőt egy sikeres 10 napos bukaresti edző-
táborral kezdtük – a szülők anyagi segítségének
köszönhetően – , hiszen februárban kezdődtek a
junior 2-es és 3-as versenyek. 

A 15 éves Natalia Stoica 11. lett 80 gyerek
közül az országos terembajnokságon a 60 méteres
sprintben – ami nagyon jó eredmény –, Dacian
Costea pedig korosztályos rúdugró országos baj-
nok lett. A 14 éves Pápai Blanka és a 15 éves
Pápai Levente testvérpáros is a sikeres sportolóim
közé tartoznak: ügyesek, szorgalmasak, nem hi-
ányoznak az edzésekről, és az ők akaratuk di-
cséretes. 

Pápai Blanka 2. lett a rúdugrásban, bátyja,
Levente 60 méteren mindössze 1 századdal ma-
radt le a dobogóról, és 1 centivel maradt le a 3.
helytől. Miért? Mert mi télen is kinn edzünk,
aztán az országos versenyre bemegyünk a te-
rembe, ahol egy technikai próba a távolugrás.
Emellett Pápai Levente, Natalia Stoica és Teodora
Teut a sportolással párhuzamosan jól is tanulnak,
sőt előbbi sikeresen felvételizett a nyáron Szász
Albert Sportlíceumba, ahol jelenleg kilencedikes,
viszont a két lány is színtízes tanuló. Megemlít-
hetem, hogy Dacian Costea a helyi Kereskedelmi
Líceum jó, tízedikes tanulója, aki a gátfutással
kezdte egykoron. 

Egy nemzetközi nyílt versenyen is részt vettünk
a nyáron, Kolozsváron, ahol Dacian 410 centit
ugrott, 30 centivel a rekordja felett, az OB-on is
megismételte a jó eredményeit, viszont 3 hetet
kimaradt egy izomszakadás miatt – mondta el
Szabó Ferenc, aki bánja, hogy Marosvásárhelyen
nincs atlétikaterem, így a téli felkészítőket is
évek óta csak szabadtéren végezhetik el a helyi
atlétázók. C.F.A.
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A gyermekkor természe‐
tes jellemzője a mágikus
gondolkodás, amikor a vá‐
gyaink, a gondolataink és a
valóság még összemosód‐
nak, és hisszük, hogy az
egész világ értünk van, még
a Nap is miattunk kel fel,
valamint teljes ráhatásunk
van a körülöttünk levő vi‐
lágra, elég csak gondolnunk
valamire, és az már meg is
valósul. A csodákra felnőtt‐
ként is vágyunk, hiszen lel‐
künk egy része hinni akarja,
hogy az akaratunk szabadon
alakíja a világot, a tapasz‐
talatainkat, és az életünket.
Esetleg ha mi már a saját
határainkba üközünk, akkor
legalább valami csodamód‐
szer a segítségünkre siet.

A hipnózis vajon meg tud‐
e felelni ennek az elvárás‐
nak? A gyermekkori rossz
emlékeinket kitörölheti‐e?
Itt meg kell állni egy pilla‐
natra és elgondolkodni, hogy
ha törlődnek a gyermekkori
emlékeink, akkor az azokhoz
kapcsolódó összes tapasz‐
talatunk és hasznos tanul‐

ságok is eltűnnek.  Egy olyan
vakfolttá válna, amire nincs
rálátásunk. Ebből kifolyólag
könnyen előfordulhatna,
hogy ugyanazokba a hely‐
zetekbe, hasonló típusú él‐
ményekbe és emberekbe üt‐
köznénk ismét, amelyet min‐
den erőfeszítésünkkel igyek‐
szünk elfelejteni.

Ha nyomaszt a múltunk,
hogyan segíthet a hipnózis?
A múltunk bármennyre nyo‐
masztó, vagy annak vala‐
mely korszaka, a menekülés
az élmények elől nem oldja
meg a helyzetet. Szép lassan
az emlékeket meg lehet sze‐
lídíteni, valamint elfogad‐
hatóvá lehet tenni. Az él‐
mények egy részéről álta‐
lában tudatos szinten is ké‐
pesek vagyunk beszélni,
meg tudjuk fogalmazni pél‐
dául a konkrét tényeket,
ugyanakkor nehezebb szem‐
benézni a sajgó érzéssel,
ezért jellemzően elfojtjuk
őket. Száműzzük mélyen a
tudatalattinkba őket.  Ezek
a tartalmak viszont időnként
előbukkannak, például ré‐

málmainkban, vagy ha olyas‐
miről hallunk, olvasunk, ami
rácseng ezekre az elfojtott
érzésekre. A hipnózis segít‐
ségével ezeket az érzéseket
dolgozzák fel óvatosan, va‐
lamint elfogadhatóvá ala‐
kítják. Ez nem egyetlen hip‐
nózis‐ülés során történik,
hanem mindig egy folyamat
részeként.  Feldolgozott él‐
ményekről akkor beszélhe‐
tünk, ha a tudatos és tuda‐
talatti szinten egyaránt in‐
tegrálódik az élmény a sze‐
mélyiségükben, vagyis a be‐
szélgetésterápia és a hip‐
noterápia módszerét ötvöz‐
ve eljutunk arra a pontra,
hogy már nem kínoznak a
régi rossz érzések, ha az
eseményekre gondolunk
vagy beszélünk róla.

Ha így közelítjük meg a
kérdést, igen, létezik csoda,
de ez nem egyik napról a
másikra jön el, hanem las‐
san, fokozatosan, szándékos
erőfeszítéssel és egy kis kül‐
ső szakértelem igénybevé‐
telével.

Gál Erika Noémi

Csodaszer a hipnózis?
Az a szó, hogy hipnózis, sok embernek Mario és a varázsló című elbeszélést
juttatja eszébe, és valamilyen varázslattal vagy csodatétellel kapcsolja össze a
jelenséget. Az élet mennyivel egyszerűbb lenne, ha a rossz szokásaink, beideg-
ződéseink, kudarcainkat vagy szenvedéseinket egy csettintéssel kitörölhetnénk
vagy akár átprogramozhatnánk

Szeretne optimistább lenni? 
Próbálja ki ezt az 5 lépést!
A sikerben a kemény munka, a készségek és a
szerencse is szerepet játszik, de a pozitív mentális
szokások és persze a hozzáállásunk is számít.

A sikerhez vezető út néha érzelmileg nehéz: érhetnek
bennünket csapások és csalódások, de átélhetjük az
izgatottság és az elégedettség pillanatait is. A pozitív
hozzáállás az előre nem látható helyzeteken is átse‐
gíthet.

A testi jóllét terén folytatott kutatások azt mutatják,
hogy az optimista emberek immunrendszere erősebb.
Az optimisták boldogabbak, jobban megállják a he‐
lyüket, kitartóbbak, szélesebb baráti körük van, és
általában sikeresebbek. Jó hír, hogy az optimizmus –
kellő gyakorlással – fejleszthető.

Öt lépés az optimizmus felé

Az elmúlt 20 évben a pozitív pszichológiával fog‐
lalkozó kutatók kidolgoztak egy öt lépésből álló
tervet, amellyel a pedagógusok megtanítják diákja‐
iknak a pozitív szemléletmódot:

1. Határozzuk meg és állítsuk fontossági sorrendbe
legfőbb céljainkat!

A teljes képet nézzük! Lesznek „mikrocélok”  és
„makrocélok” is: döntsük el, hogy melyek a legfon‐
tosabbak!
2. Bontsuk apró lépésekre!

Ez különösen a hosszú távú célok esetében hasznos.
Nem az a lényeg, hogy egyszerre mindent elérjünk:
mérföldkövekre van szükségünk, és ha elértünk
egyet‐egyet, megünnepelhetjük a sikert.
3. Tudjuk, hogy egy célt többféleképpen is el
lehet érni.

Kutatások szerint a pesszimista diákok nehezebben
kerekednek felül az akadályokon: a rugalmasság
kulcsfontosságú.
4. Meséljük el saját sikertörténetünket, és hall-
gassuk meg másokét!

Emlékeztessük magunkat rá, hogy túl fogjuk élni
a nehézségeket!
5. Legyünk lazák, gondolkodjunk pozitívan!

Az önsajnálat az optimizmus halála, ezért belső
monológunk legyen mindig pozitív, nevessünk a hi‐
báinkon, és érezzük jól magunkat!

Hogyan szellőztessük ki a fejünket?

A kognitív viselkedésterápia megtanítja, hogyan
maradjunk optimisták, amikor negatív gondolatokon
kapjuk magunkat. Ha ilyen gondolatok járnak a fe‐
jünkben, próbáljuk meg a következőt:

‐ Azonosítsuk a zavaró gondolatot! 
‐ Kérdezzük meg magunktól, hogy mennyire hisszük

el! Rendeljünk hozzá százalékértéket! 
‐ Gondoljuk végig, hogy nem kognitív torzításról

van‐e szó (lásd ábránkat)!
‐ Keressünk alternatív magyarázatokat! Nem kell

teljesen elhinni ezeket, csak tegyünk velük próbát!
‐ A lehető legnyugodtabban tekintsük át a tényeket!

Alátámasztják‐e nyugtalanító gondolatunkat? Van‐e
biztatóbb részlet? 

‐ Újra tegyük fel a kérdést, mennyire hisszük el a
negatív gondolatot! Nem kell, hogy a válasz „egyáltalán
nem” legyen.

E stratégia haszna hosszú távon a jobb mentális
egészség, az eredményesebb összpontosítás és a re‐
ziliencia – ezektől sikeresebbek leszünk.

forrás: hvg.hu


